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A Beira Alta: 
um lugar 
mágico 
O tour Um lugar Mágico dá a conhecer 
uma das mais emblemáticas regiões de 
Portugal, a Beira Alta. 

Durante uma semana venha conhecer o 
coração de Portugal, visitar dólmens pinta-
dos, únicos no mundo inteiro, fascinar-se 
com o imaginário medieval, admirar mag-
níficas pinturas e absorver a austeridade e 
simplicidade do mundo cisterciense. 

Aproveite para conhecer a cidade de Vi-
seu, a sua história e identidade. Saborear 
algumas das nossas melhores iguarias 
gastronómicas e degustar os vinhos do 
Dão. 

DIA 1  Partida de Porto e/ou Lisboa para 
Viseu > Centro Histórico de Viseu
Partida em local e horário a acordar. Che-
gada a Viseu. Check-in no hotel. Visita ao 
Centro Histórico de Viseu, uma cidade com 
2.500 anos de história. Iniciamos a nossa 
visita frente à Catedral de Santa Maria e 
percorremos ruas e ruelas. Falamos dos 
antigos vissaiegi, de gente destemida, de 
judeus e artistas, pois Viseu é a terra de 
míticos guerreiros como Viriato, de elo-
quentes reis como D. Duarte e de famosos 
pintores como Vasco Fernandes. Almoço 
e/ou jantar em restaurante.

DIA 2  Viseu > Dólmen de Antelas > Tonde-
la > Museu de Tondela > Molelinhos > Anta 
da Arquinha da Moura > Prova de Vinhos 
> Viseu
O nosso dia começa com a descoberta dos 
mais belos e fascinantes exemplos de arte 
pré e proto-histórica de Portugal. Venha 
fazer parte de todo um imaginário ances-
tral com cenas de caça, figuras humanas, 
xamãs, sóis e luas... 
Iniciamos com a visita ao Dólmen de An-
telas (Oliveira de Frades), o monumento 
megalítico mais pintado do mundo. Depois 
visitamos o Museu “Terra de Besteiros” em 
Tondela, seguido de almoço. Conhecemos 
a Estação Rupestre de Molelinhos e a arte 
gravada das Idades do Bronze e do Ferro. 
Viajamos então até à Anta da Arquinha da 
Moura, outro belíssimo monumento mega-
lítico com arte pintada. Terminamos com 
uma prova de vinhos numa quinta onde se 
produzem alguns dos mais afamados vi-
nhos da Dão. Regresso ao alojamento em 
Viseu. Jantar.

DIA 3  Viseu > S. João de Tarouca > Torre e 
ponte da Ucanha > Mosteiro de Salzedas > 
Caves da Murganheira > Viseu
A nossa viagem conduz-nos ao ambien-

te intimista e místico da Idade Média nos 
princípios da nacionalidade quando as pri-
meiras comunidades monásticas se ins-
talaram e exerceram a sua influência na 
região.
Visitamos o mosteiro cisterciense de S. 
João de Tarouca, subimos à Torre da Uca-
nha e atravessamos a ponte medieval para 
almoçar. Conhecemos a austeridade do 
mosteiro de Salzedas e o respectivo núcleo 
museológico. Terminamos o dia com visita 
às caves da Murganheira seguida de prova 
de um dos mais célebres espumantes por-
tugueses. Regresso ao hotel. Jantar.

DIA 4  Viseu > Linhares da Beira > Valhe-
lhas (almoço) > Torre de Centum Cellas, 
Belmonte > Viseu
Pelo interior da Beira, encontramos aldeias 
históricas que nos recebem de braços 
abertos. Monumentos e sítios são teste-
munhos de ocupação e vivências dos vá-
rios povos que por lá passaram. 
Partimos de Viseu até à acolhedora aldeia 
de Linhares da Beira. Visitamos o impo-
nente castelo e percorremos as ruas re-
pletas de histórias. Atravessamos a Serra 
da Estrela e admiramos paisagens de cor-
tar a respiração. Paramos para almoço na 
típica aldeia de Valhelhas. Seguimos de-
pois para Colmeal da Torre, em Belmonte 
para conhecermos as ruínas de Centum 
Cellas, um dos mais imponentes e enig-
máticos sítios da época romana de Portu-
gal. Regresso a Viseu. Jantar.

DIA 5  Partida de Viseu > chegada ao Por-
to e/ou Lisboa 
Check-out e partida de Viseu rumo ao Por-
to e/ou Lisboa.

670 (por pessoa, em quarto duplo)*

Todo o ano

· Acompanhamento por elemento da 
Neverending durante toda a viagem;
· 4 noites de alojamento em hotéis de 4* 
ou similar;
· 4 pequenos-almoços no hotel;
· 7 ou 8 refeições em restaurantes com 
pratos típicos da região;
· Todas as visitas e entradas mencionadas 
no itinerário;
· Todos os impostos aplicáveis;
· Seguros de acidentes e de responsabili-
dade civil.

· Bebidas às refeições (excepto as mencio-
nadas como incluídas);
· Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
· Despesas de carácter particular designa-
das como extras.

Altar romano dedicado 
aos deuses dos vissaiegi, 
os habitantes de Vis-
saium, o castro da Idade 
do Ferro, Vissaium.*grupo mínimo de 22 pessoas


